
 

 

 

 

 

Corona protocol (covid-19) 

 

In verband met het coronavirus zijn er landelijke maatregelen om de verspreiding tegen te gaan, zo ook bij Jitske 

Schauwaert – Therapie & Coaching. Op basis van de huidige maatregelen kunnen de behandelingen doorgaan. Voor 

iedere bezoeker en ook voor mijzelf gelden de volgende voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus 

te voorkomen.  

 

Wanneer cliënt of ikzelf klachten hebben als koorts, verkoudheid, hoesten of griepverschijnselen kan de afspraak 

tot kort voor de afgesproken tijd kosteloos afgezegd worden. Ik vraag je nadrukkelijk om af te bellen als je 

klachten hebt die linken aan Corona. Ook wanneer iemand uit je directe omgeving hiermee te maken heeft, is een 

goede afweging nodig.  

 

Hygiëne:  

Bij binnenkomst en vertrek verzoek ik je desinfecterende gel te gebruiken of je handen te wassen.  

Behandelruimte:  

De ruimte zal regelmatig geventileerd worden. Ik zal de deur voor je openmaken, zodat je niet onnodig de klink hoeft 

aan te raken. Ook na de behandeling zal ik de deur openen. Uiteraard was ik ook mijn handen voor en na de 

behandeling. Er worden geen handen geschud.  

Behandeling:  

Tijdens de behandeling zal zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht worden gehouden. Wanneer dit niet 

mogelijk is kan er gebruik gemaakt worden van persoonlijke beschermingsmiddelen als een mondkapje en 

handschoenen.  Er wordt alleen met materiaal gewerkt wat goed schoon gehouden kan worden. De materialen die 

we gebruiken worden na gebruik gereinigd.  

 

Ga voor jezelf na wat prettig voelt en geef jouw wensen aan betreffende bovenstaande zaken.  

 

Voor de coaching geldt: wanneer je liever niet in mijn praktijk afspreekt is het mogelijk gebruik te maken van 

beeldbellen of het maken van een wandeling op gepaste afstand.  

 

Voel je je toch niet fit en zou je mijn kant opkomen, mail of bel me dan. Ook ik houd mijn gezondheid goed in de 

gaten en breng je op de hoogte wanneer ik niet in de gelegenheid ben om de afspraak door te laten gaan.  
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